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 باراا یپمپ آب طبقات کاتالوگ

در ژاپن فعالیت خود  1912ابارا در سال از سری محصوالت ابارا ایتالیا می باشد. شرکت  اابار طبقاتی پمپ

را در زمینه تولید انواع پمپ های خانگی و صنعتی آغاز نموده است. پمپپ هپای طاقپاتی ابپارا سپری هپای       

دارند. کپه    Compact EVM EVMSG MATRIX MULTIGO IDROGOمختلفی همچون

ف صپنعتی دارنپد و اکاپرا سپه فپاز      در ادامه به بررسی انها خواهیم پرداخت. پمپ های طاقاتی ابارا هم مصر

هستند. معموال پمپ های طاقاتی ابارا در بوسترپمپ ها، ّ شیرین کپن هپا، سیسپتم هپای تهویپه مواپوع و       

 .سیستم های آتشتشانی استفاده می شود

 دارند که به چند مورد از آن اشاره می کنیم  سیار متنوعی در صنعتپمپ طاقاتی مصارف ب

 سیستم های تهویه مواوع 

 آب شیرین کن 

 افزایش فشار در مصارف خانگی و صنعتی 

 سیستم های گرمایشی 

 تصفیه آب 

 آب نما و فواره ها 

 بویلرها 

 سیستم های آبرسانی 
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از سری پمپ های طاقاتی افقی می باشند. این پمپپ هپا در کنپار     Compact سری ابارا طاقاتی پمپ

ه دارند طراحی آنها کوچک و ساک هستند و به راحتی قابل حمل هستند. معموال ایپن  راندمان باالیی ک

پمپ ها برای آبیاری در زمین های با ابعپاد کوچپک و افپزایش فشپار آب در سپاختمان هپای مسپ ونی        

 .مناسب می باشد

 و هستند فاز سه که باشد می ابارا عمودی طاقاتی های پمپ سری از EVMG سری ابارا طاقاتی پمپ

 در گپرم  و سرد آب انتقال آتشتنشانی، های سیستم در ماال برای دارند. کشاورزی و صنعتی کاربردهای

  .…و کن شیرین آب های سیستم در آبیاری، در فشار افزایش برای برودتی، و حرارتی های سیستم

 

از سری پمپ های طاقاتی عمودی ابارا می باشد. که کاربردهای صنعتی  EVMSG سری ابارا طاقاتی پمپ

 .نظیر سیستم های حرارتی و تهویه مواوع، کاربردهای کشاورزی و دیگر کاربردهای صنعتی دارد
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 بدنه جنس  .از سری پمپ های طاقاتی عمودی شناور ابارا می باشد MULTIGO سری ابارا طاقاتی پمپ

 در فشار افزایش هایی سیستم برای استفاده قابل. باشد می ت نوپلیمر جنس از آن پروانه و 304 استیل پمپ

 . باشد می کشاورزی آبیاری و صنعت

 

از سری پمپ های طاقاتی عمودی شناور ابارا می باشپد. بدنپه آنهپا از     OIDROG سری ابارا طاقاتی پمپ

جنس استیل و پروانه آنها از نوع ت نوپلیمر هستند. قابل استفاده برای انتقال آب های تمیپز، سیسپتم هپای    

 .باشد می …آبیاری و 
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول با  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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